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Druhá stížnost na krytí na milionového podvodu ČSSZ Brno
http://milionovy.podvod.sweb.cz/
V příloze na důkazním CD se nachází nové dokumentační video z roku 2019 (v době
nepandemie), které spolehlivě a opětovně prokazuje, že paní X bezproblémů zvládá se sama
pohybovat po Brně bez průvodce a přitom ještě nést tašku, sama dokáže nastupovat a
vystupovat z tramvaje, i cestovat tramvají, a to vše bez průvodce !!! Paní X bydlištěm
XXXX, Brno – XXXXX, vlastní Průkaz ZTP + Průvodce, ač dle zákona se tento průkaz ČSSZ
poskytuje pouze občanům, kteří nedokáží se sami přepravovat bez průvodce.
Citace § 34 odst. 4 zákona č. 329/2011 Sb.
„ Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz
ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti
… . Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se
rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v
domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v
exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na
invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením
orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není
schopna samostatné orientace v exteriéru. ”
Konfrontační video včetně citace zákona č. 329/2011 Sb. prokazuje, že osobě X., která
doložitelně bez problémů zvládá bez průvodce se sama pohybovat po Brně, po OV i v
Moravských Budějovicích (dřívější důkazní videa a stížnosti) byl poskytnut průkaz ZTP + P ač
tento průkaz se poskytuje pouze občanům, kteří nejsou schopni externí samostatné chůze či se
pohybují na invalidním vozíku, tudíž se jedná o mnohaletý podvod ČSSZ Brno, které kryje
ústředí ČSSZ Praha !
Dále sděluji řediteli ČSSZ Praha, že jsem objevil analogovou videokazetu WHS na které
jsou další důkazní videa co všechno dokáže sama zvládnout osoba v rozporu se zákonnými
normami, která neoprávněně 17 let pobírá sociální dávku na převážnou bezmocnost, čímž
okrádá stát a daňové poplatníky přes 1.500.000 Kč. Toto video nechám zdigitalizovat a
důkazy zašlu v další stížnosti včetně umístění na internetu k veřejnému posouzení (samozřejmě
vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.)
Jako svědek a zároveň občanský aktivista budu seznamovat veřejnost s tím, že když má někdo
konexe, tak od ČSSZ dostane bez problémů jakékoliv sociální dávky, včetně průkazu ZTP+P,
jenž mu nenáleží, a opačně, když potřebná osoba nemá patřičné konexe, tak nedostane nic
respektive dopadne takto:
Úřednici ČSSZ vylhali IQ, aby nemuseli poskytnout průkaz ZTP + P (hnus)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/220452801080310/
Další potřební, kterým ČSSZ odpírá dávky na péči a průkaz ZTP + P (hnus)
http://milionovy.podvod.sweb.cz/konexe.html
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V příloze zasílám tyto listiny:
1. Důkazní CD, na kterém je video z roku 2019 – pohybu paní X s průkazem ZTP+P bez
průvodce, včetně dalších důkazních videí - podvodů z dřívějších let - např. převážně bezmocná
osoba paní X dokáže sama venčit psa bez průvodce, starat se o 2 nezletilé děti 24 hodin denně
atd.
2. Stížnost na ČSSZ ze dne 29.5. 2017
3. Trestní oznámení na milionový podvod ze dne 22. 7. 2015
4. Trestní oznámení na soudního znalce Lorence ze dne 12. 4. 2017
Vůbec nepochybuji o tom, že se podaří tyto sociální podvody v milionových finančních
částkách mimo www stránky medializovat.
V Brně dne 11. 5. 2020

Miroslav Stach
Svědek a občansky aktivista
ID datové schránky g7my9x7

Důkazní CD
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